Svalen

Lærken

HUSK 
Fredag den 17 august holder
vi igen åbent hus på Sandbjerg.
Vi glæder os til at se jer 
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Hverdag på Sandbjerg
Hver tirsdag er vi så heldige
at få besøg af
Kathrine som kommer
og spiller for os.
Det skaber en masse
dejlige stunder sammen
og vi nyder hver og
en.

Når solen kigger frem
Bliver krogene på
Sandbejrg taget i brug 
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Besøg af Kisser og Hans Holm

I april havde vi besøg af Kisser og Hans
Holm.
I godt 2 timer underholdte de med
fællessang og historier om tekster og
sangskrivere af sange fra den danske
højskolesangbog.
En eftermiddag med historiefortælling,
grin og sang.
Blandt andet fortalte Hans om da han
og Erik skrev tekst og melodi til den
smukke sang ”Livstræet” under et
højskoleophold, hvor det blev kreeret på
blot 1 døgn.
Tak til den pårørende som sponsorerede
eftermiddagen og gjorde den fine
oplevelse mulig.

Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå
Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.
Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv
folk bliver fattige or arme
tænker kun på tidsfordriv.
Lad os lege...
Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?
Lad os lege...
Der er så hård en kamp om magten
alle kæmper for sig selv
Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel?
Lad os lege...
Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.
Hvorfor bruges vores gaver
Uden tanke uden vid
Lad os lege….

3

Når solen kigger frem

Nye kartofler og friske
jordbær

Kongespil på terrassen i det dejlige vejr.

Der bliver lavet nogle gode skud 
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Tur med mågen

En sommerdag i Maj blev flere beboere
søsat på Silkeborg søerne og en tur med
”Mågen”. Det var en rigtig god dag.
"Mågen", var en kulfyrede hjuldamper, men
er i dag erstattet med en motor. ”Mågen” er i
dag perlen i en række af historiske både.
Hjejleselskabet ejer 8 unikke historiske både
der hvert år er rammen om en oplevelse for
mere end 125.000 gæster på søerne.
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Pårørende arrangement

En dejlig varm Maj aften var vennekredsen
med til at skabe et dejlig arrangement for beboere og pårørende på Sandbjerg.
Vi fik det mest fantastiske flotte pølsebord, vejret var intet mindre end smukt
og vi var så heldige at få besøg af ”Jellings Kællinger”
som sang for og med os alle sammen.

TAK til alle for en skøn aften.
Vi sang blandt andet ”søen ligger blank og våd” af Halfdan Rasmussen
1.Søen ligger blank og våd.
Bølgerne er stumme.
Kun en lille fiskerbåd
kan man høre brumme.

3. Skøjterne er to små fisk,
strålende og blanke.
Nattevinden stryger frisk
i min lyse manke.

2. Under bådens hvide sejl
ligger jeg og fløjter.
Og på søens våde spejl
står min sjæl på skøjter.

4. Stjerner flagrer tyst som møl
rundt om månens lampe.
Hjertet er et lille føl.
Hør, hvor det kan stampe!
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Coco og Lulu

Frisk sommerluft

Friske pinde og blade, det tager kun
nogle minutter så er de tilintetgjort.

Coco kigger ud

Nyvasket Coco der gør sig til.
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Påske pynt kreationer med skolebørn 
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Gudstjenester på Sandbjerg

4. juli
5. september
3. oktober
7. november
Alle gudstjenester er kl. 14.30
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Nyansat på Sandbjerg
Den 1 Maj 2018 startede jeg i nyt job som Social- og sundhedsassistent her på
Sandbjerg.
Jeg arbejder fortrinsvis i Lærken, men har også mødt og hjulpet flere af beboerne
på Svalen.
Jeg har arbejdet som assistent på Kastaniehaven, Give i mange år.
Faktisk var jeg med, da de første beboere flyttede fra de gamle plejehjem og ind i
det helt nye ældrecenter Kastaniehaven.
Jeg er efterhånden en gammel rotte i faget, og har før arbejdet i Thyregod, i sin tid
hvor det gamle ”Hjemmet” stadig var plejehjem.
Mange ting er ændret siden da. Jeg synes at Sandbjerg har nogle dejlig rammer
både inde og udendørs.
Det er dejligt at opleve at mange af jer beboere er aktive, og at der sker meget for
jer i hverdagen.
Lidt om mig: Jeg er 56 år gammel. Bor i Sejrup på et gammelt husmandssted nær
ved skoven.
Jeg er gift med Kjeld. Vi har 2 voksne børn, og de første børnebørn holder os fuldt
beskæftiget når vi har fri.
Jeg er blevet rigtig glad for at arbejde her på Sandbjerg.
Både beboere og personale har taget rigtig godt imod mig.
Håber også at I synes lidt om mig, da jeg har tænkt mig at blive her til jeg skal
pensioneres.

Venlig hilsen Susanne Madsen

11

Småt er godt, og rundt er sundt.
Med denne overskrift menes der at, små mellemmåltider er godt, samt lidt
ekstra kg. på sidebenene er sundt. Sådan lyder anbefalingerne for langt de
fleste ældre borgere.
Når vi bliver ældre, sker det ofte at vores appetit daler. Dette skyldes b.la.
hormonelle forandringer i kroppen, nedsat fysisk aktivitet og sociale
forandringer. Selvom appetitten bliver mindre har kroppen fortsat brug for
næringsstoffer, især i form af fedt og proteiner.
Disse næringsstoffer opbygger nemlig musklerne og giver den ældre en større
chance for at bevare sin funktionsevne og selvstændighed Derfor bliver
mellemmåltiderne en vigtig del af dagens måltider.
Fordi mellemmåltider er en vigtig del af hverdagens måltider,
er der på Svalen og Lærken, blevet sat to små køleskabe op.
I køleskabene står der små fristende mellemmåltider til beboerne.
Meningen med køleskabene er at de beboere som selv har mulighed for at
tage deres mellemmåltiderne til formiddag, eftermiddag og aften, er mere end
velkommende til det.
For de beboere som kan have svært ved at tage selv, vil plejepersonalet
komme rundt og tilbyde.
Mellemmåltiderne vil være små anretninger som f.eks. fromage, frugtsalat,
kiks med ost, chokolade, kakao med flødeskum, smoothies og juice.
Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af det.

Husk, småt er godt og rundt er sundt!
Venlig hilsen
Jeanette, Diætist 
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Spil og liv i terapien

Besøg af børnehaven
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Pædagog på Viben.

Som de fleste ved hedder jeg Dorte 😉😉
Den 1. marts startede jeg på Sandbjerg som aktivitetsmedarbejder.
Jeg er ansat på Viben, men I ser mig jo også indimellem på Lærken
og Svalen, når vi har fælles aktiviteter og andre arrangementer.
Jeg er 48 år og bor i Nørre Vilstrup ved Vejle, sammen med min
mand og vores to børn.
Det kreative har altid fyldt meget i både mit arbejdsliv og min fritid.
Jeg nyder når jeg har tid til at fordybe mig i kreative projekter.
I 2007 blev jeg uddannet pædagog og har herefter arbejdet med
børn og unge i børnehave og fritidsklub. Før jeg blev pædagog gik
jeg på håndarbejdsseminarium, hvilket førte mig til et job som
modeldesigner på LEGO. Her byggede jeg store og små figurer i
næsten 10 år.
Jeg er rigtig glad for at arbejde her - et dejligt sted med skønne
beboer & de bedste kollegaer ❤

14

Rehabilitering? Hvad er det?
Nu har personalet på Sandbjerg været på kursus i rehabilitering. Hvad er
rehabilitering og hvad kan det bidrage med for den enkelte beboer på Sandbjerg?
Rehabilitering sigter imod, at gøre det muligt at mestre funktioner, man ønsker at
genvinde eller/og øge i forhold til ens egen dagligdag. Forløbet planlægges med
social- og sundheds hjælper/assistenter og ergoterapeut samt eventuel
fysioterapeut og pårørende.
Her nogle eksempler fra rehabiliteringsforløb:
•

Færdes selvstændigt i egen bolig

•

Selvstændigt udføre bad

•

Gå ture indendørs eller/og udendørs

•

Deltage i madlavning

•

Genoptage eller op starte ny interesse/hobby

Hvad er betydningsfuldt for dig i din dagligdag på Sandbjerg?
Når man opstarter et rehabiliterings forløb sætter man som beboer et personligt mål.
Forløbet er tidsafgrænset og det er vigtigt, at man som beboer arbejder aktiv med,
for at nå målet i samarbejde med personalet. Der sætter fokus på ressourcer og
udfordringer i forhold til det mål, man gerne vil opnå. Der sættes delmål og måske
tilpasses målet hen ad vejen.
Forløbet skulle gerne udmunde i en tilfredsstillende dagligdag for dig med forbedret
funktioner.

Venlig hilsen

Pia (ergoterapeut på Sandbjerg)
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I det meget tidligere forår, kom der 2 handy mænd og begyndte at samle
vores fine hønsehus. Hver tirsdag kom de i nogle timer, og puslede om
det 
Endelig kunne vi onsdag den 13 juni indvie hønsehuset. Konkurrencen
om at finde et navn til huset blev vundet af Bente G. Pedersen.
Navnet er:

Ved indvielsen blev der også fundet 1 navn til hver høne 

Putte
Berta

Stjernedrys
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Det er sommer og solskin og hønsevejr
For vi har fået høns på Sandbjerg her
Tre dejlige høns går rundt og nipper i græsset
Jeg tror de nyder naturen og vores sommervejr
Tre æg fik vi den første dag, bare de bliver ved,
hvis det ikke var et held.

Juni 2018 Bente G. Pedersen.
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KRYDS OG TVÆRS

Næste avis udkommer i slutningen af 2018
Indlæg kan sendes til Ass. centerleder Stine Matthiesen. E-mail: stmad@vejle.dk .
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